Praktijkfolder
Huisartsenpraktijk Baar-Poort, Van der Does & Moerman.

Dit is de praktijkfolder van Huisartsenpraktijk Baar-Poort, Van der Does & Moerman.
Hierin staat belangrijke informatie over de praktijk.
Openingstijden praktijk
Ma t/m vr. 08.00u - 17.00u

Spreekuur
Afspraken maken
Elke werkdag tussen 08.00 en 12.00 uur kunt u met
onze praktijkassistente afspraken maken voor het
spreekuur, het telefonisch spreekuur en
huisbezoeken. Nadat u (010) 4122430 hebt
gedraaid, kiest u ‘3’. Dokter Baar, dokter Van der
Does en dokter Moerman werken in deeltijd. Zij
houden spreekuur volgens onderstaand schema:
Maandag
Dinsdag

08.00 - 17.00u VdDoes
08.00 - 17.00u VdDoes
08.00 - 17.00u Baar/Moerman
Woensdag 08.00 - 17.00u Baar/Moerman
Donderdag 08.00 - 17.00u VdDoes
Vrijdag
08.00 - 17.00u Baar/Moerman
Omdat de huisartsen ook nieuwe huisartsen
opleiden kan u gevraagd worden of u geholpen wilt
worden door de huisarts in opleiding (AIOS).

E.H.B.O

De praktijk is toegerust voor het verlenen van
eerste hulp bij ongelukken. Kneuzingen, wonden,
verbrandingen etc. kunnen direct behandeld
worden.
Laat, als dat mogelijk is, weten dat u eraan komt. Bij
spoedgevallen wordt u geholpen door de huisarts
die op dat moment aanwezig is.

Inloopspreekuur
Omdat voorlopig nog niet helder is wanneer we
weer naar een Covid-19-risicoloze situatie kunnen
terugkeren, is het OPEN SPREEKUUR tot nader
order AFGESCHAFT.

Telefonische bereikbaarheid
Ons algemene telefoonnummer is
010-4122430.
Als u ons via dit nummer belt, kunt u kiezen uit
verschillende opties.
1.
Spoed
Als u optie 1 (Spoed) kiest wordt u overdag
automatisch doorverbonden met de
spoedlijn van de praktijk.
2. Herhaalrecept inspreken
3. Afspraak maken bij voorkeur voor 12.00 uur
4. Andere vragen
•
Belt u voor een herhaalrecept, dan kunt u na
de 2 ingedrukt te hebben uw recept op de
gebruikelijke wijze inspreken. De receptenlijn
is 24 uur per dag open.
•
Voor het maken van een afspraak kiest u
optie 3.
•
Als u andere vragen heeft en doorverbonden
wilt worden met de praktijk drukt u de 4 in.
Als u geen keuze maakt (of belt met een
telefoon met draaischijf) wordt u
automatisch doorverbonden met de praktijk.

Huisbezoek
Tot 12.00 uur kunt u een huisbezoek aanvragen.
De arts maakt visites rond het middaguur en aan
het einde van de werkdag. Uiteraard kunt u bij
spoedgevallen ook tussen 12 en 17 uur nog een
visite aanvragen.

Medewerkend personeel

De personeelsleden in de huisartsenpraktijk werken
deels voor de eigen praktijk, en deels voor de
gezamenlijke huisartsenpraktijken. U kunt in
Gezondheidscentrum Levinas dus te maken krijgen
met wisselende gezichten en stemmen als u bij de
huisarts komt of de praktijk belt.

Praktijkassistentes
•
Viona Lissenberg
•
Jolien Bergwerf
•
Merve Aykan
•
Gaby dos Santos
•
Warsha Kirpal
•
Kimberley Eijlerts, assistente in opleiding
Bij onze praktijkassistenten maakt u de afspraken
voor spreekuren of huisbezoeken. Bij hen kunt u
ook terecht voor klachten over de praktijk en
informatie over onder meer recepten,
verwijsbrieven, verzekeringsaangelegenheden,
betalingsvoorwaarden en het privacyreglement.
Onze praktijkassistenten zijn bovendien bevoegd
tot het uitvoeren van de volgende medische
handelingen.
•
Bloeddrukcontroles
•
Wondverzorging,
•
Hechtingen verwijderen
•
Uitspuiten van oren
•
Injecties
•
Zwangerschapstests
•
Bloed- en urineonderzoek
•
Het behandelen van wratten

baarmoederhalsuitstrijkjes door haar afgenomen.
Medisch-inhoudelijk werkt zij volgens speciaal
ontwikkelde protocollen onder supervisie van de
artsen. Zo nodig kan zij direct met hen overleggen.
Een POH GGZ is bekwaam in de begeleiding van
sommige psychische klachten en verslavingsziekten.
U kunt een afspraak maken op het spreekuur van
POH via de assistente.

Praktijk Ondersteuner Huisarts (POH)
•
Hester de Reus, POH somatiek
•
Janet van den Berg, POH somatiek/ouderen
•
Zakia Kassrioui-Zitouni, POH somatiek
•
Viona Lissenberg, POH somatiek/ ouderen
•
Marieke van Dijk, POH GGZ
•
Annelies Bruning, POH GGZ jeugd
In onze praktijk zijn Praktijk Ondersteuners
Huisartsen (POH’s) werkzaam.
Een POH somatiek is ervoor opgeleid om de
begeleiding te verzorgen van met name chronische
aandoeningen als diabetes, hoge bloeddruk,
chronische longaandoeningen en kwetsbare
ouderdom. Er kunnen ook huisbezoeken door haar
worden afgelegd. Verder worden ook de

Receptenlijn

Waarneming, vakantie & nascholing
Als onze praktijk gesloten is in verband met
vakantie van een van beide artsen of vanwege
nascholing kunt u overdag voor klachten die niet
kunnen wachten, doorverbonden worden met een
van de andere huisartsenpraktijken in Levinas.

Waarneming in avond-, nacht- en
weekenduren
Van 17.00 tot 08.00 uur, op feestdagen en in het
weekend kunt u contact opnemen met
huisartsenpost Rotterdam Noord (010) 466 95 73.
Huisartsenpost Rotterdam Noord is gevestigd op
het terrein van het Franciscus Gasthuis, Kleiweg 500
te Rotterdam.
Wanneer u langdurig dezelfde medicijnen gebruikt,
kunt u voor een herhaalrecept dag en nacht bellen
naar ons algemene nummer.
1. Bel 010 – 412 2430.
2. U kiest vervolgens optie 2 Herhaalrecept.
3. Na de instructies op het antwoordapparaat, kunt
u dan inspreken: uw naam en geboortedatum, de
naam van uw apotheek, de naam en dosering van
het geneesmiddel, wel/niet thuisbezorgen.
De berichten worden elke dag rond 14.00 uur
verwerkt. U kunt de medicijnen de volgende dag
vanaf 15.00 uur ophalen bij uw apotheek.
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